
وطة وحميطة باإلنسان ال ميكن أن ؛ ألن األوامر حم أي ال خترجوا عنها )) ال تعتدوها ((:  وإذا كانت أوامر قال

فإمساك بمعروف  (( فيها أوامر أوامر الشيخ :،  أوامر : طالبال؛ وهنا الذي معنا أوامر أو النواهي؟  خيرج عنها

بل فيها قبل ))  اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم أن ال يقيما حدود )) (( أو تسريح بإحسان

ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم  : (( مث قال  . )) المطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ((أيضا 

  ؛ ويتعدى فعل مضارع منصوب مبن وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره اسم شرط جازم )) من (())  الظالمون

؟ ويش  ؛ كيف ؟ نعم ؛ طيب جمزوم ؟ يتعدى مفتوح اآلن ما هو جمزوم يا أخي الشيخ :أليس جمزوم  السائل :

؛ إذا يكون جمذوم بعد اجلزم حذف األلف  أصله يتعدا باأللف الشيخ : أصله السائل : ؟ الدليل على أنه جمزوم

اسم شرط جازم  )) من ((إذا  )) من يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظالمون ((؛  والفتحة قبلها دليل عليها صح

؛ وهذه اجلملة كما  جواب الشرط )) فأولئك هم الظالمون : (( ؛ ومجلة فعل مضارع فعل الشرط )) يتعد ((و

، وبإدخال ضمري الفصل بينهما، بتعريف طرفيها يعين أوالء اسم  مجلة امسية مؤكدة بتعريف طرفيها تشاهدون

؛  : هم ؛ وإدخال ضمري الفصل بينهما وهو أيضا معرفة اسم موصول وهو))  ظالمون ((إشارة وهو معرفة؛ و

؛ أي  ؛ ومسي ضمري فصل ألنه يفصل بني اخلرب والصفة وضمري الفصل الذي يقع بني امسني معرفتني يف الغالب

، والفصل  ، واحلصر : توكيد ؛ وله ثالث فوائد سبق لنا اإلشارة إليها وهي مييز بني كون ما بعده خربا أو صفة

، وهو ما يعرب  اإلعرابما له حمل من  ، ؛ أما هو بنفسه فليس له حمل من اإلعراب ييز بني اخلرب والصفةيعين مت

  ؟ خل يزعل ما يصلح ؛ ما يزعل علينا إذا قال ما لك حمل ضمري فصل يف صورة الضمري وال حمل له من اإلعراب

،  ، التوكيد : حصر د ثالث نعم وهينقول ما يف زعل ألنك قلنا أنت ما لك حمل من اإلعراب لكن لك فوائ

؛ وهذه نعمة وأما القشور اليت حملها من اإلعراب وما لك حمل من اإلعراب ما يهمك أنت على بنائك  والفصل

؛ على هذا نقول الذي يتعد حدود اهللا  و لك هذه الفوائد الثالثة يكفي ري مضموم األول مفتوح الثاين نعمال تتغ

؛ لكن الظلم خيتلف ظلم أكرب  كل من تعد حدود اهللا وخرج عن شريعة اهللا فإنه ظامل؛   فهو الظامل دون غريه



؛ وفعل الصغائر ظلم دون  ؛ وفعل الكبائر ظلم كبري ؛ فالشرك نقول إنه ظلم أكرب وظلم كبري وظلم دون ذلك

ذي يتعلق حبق اهللا ؛ فالظلم ال ؛ مث إن الظلم أيضا قد يتعلق حبدود اهللا وقد يتعلق حبقوق العباد ذلك خيتلف

؛ والظلم الذي  عزوجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل حتت مشيئة اهللا عزوجل إن شاء عذب وإن شاء غفر

؛ لكن إذا تاب اإلنسان  ، ما يهدر احلق ، يوىف املظلوم حقه على كل حال للعباد البد من أن يوىف الظلوم حقه

وتعذر عليه إيصال حقه يف الدنيا فإن اهللا سبحانه وتعاىل جيزي  توبة نصوحا فيما بينه وبني اهللا عن ظلم املخلوق

وجيازي أو  العبد ن؛ فاهللا تعاىل يتحمله ع ؛ ألن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب املظلوم من فضله يف اآلخرة

،  ؛ وكان ال ميكنه إيصال احلق إىل مستحقه ؛ هذا إذا تاب اإلنسان توبة نصوحا ويعطي املظلوم مثل مظلمته

؛ لكن إذا ظلمه بأخذ ماله ومات فإنه  مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات املظلوم اآلن ما ميكن يوصل حقه

؛ لكن الذي ال ميكن أن يربأ هذا إذا تاب توبة نصوحا خالصا هللا  ؟ بإيصاله إىل الورثة ميكن أن يربأ منه مباذا

 الشيخ :من فوائد ضمري الفصل الفصل بني اخلرب ما معناه ؟  السائل :  عزوجل فإن اهللا تعاىل يتحمله عنه .

لو مل يعطي الفصل ضمري هذا  )) أولئك ((:  واملبتدأ )) الظالمون الخبر ((؛  التمييز يعين التمييز مييز بينهما

هم  ((؛ فإذا قال: ء صفة ألولئك وأن اخلرب ما بعد جا؛ قد تظنون إن الظاملون  : فأولئك الظاملون لقال

وال يحل لكم  ((إال أداة استثناء  الشيخ : إال أن يخافا ))((  السائل :  . زال اإلشكال أي نعم )) الظالمون

ويش الفائدة  السائل : يعين فإن خفتم فال جناح أن تأخذوا . )) أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا

هذا من باب التأكيد يعين إذا  الشيخ :؟  يخافا ))(( وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن 

((فإن طلقها فال تحل له    . خفتم ال يكون أدىن خوف حيملكم على هذا الشيء بل البد أن حتققوا هذا األمر

يعين البد من الطالق  )) الطالق مرتان ((الضمري يعود على الزوج املستفاد من قوله:  من بعد)) ((فإن طلقها))

البد من أن يكون سبقه عقد نكاح ألن الطالق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلته يعين الطالق عبارة عن إزالة 

 )) فإن طلقها )) (( الطالق مرتان ((أي الزوج املستفاد من قوله:  فإن طلقها )) ((قيد النكاح؛ وهلذا قال: 



يعود  )) حلت ((أي من بعد الطالق؛ الضمري  )) فال تحل له من بعد ((يعين بعد املرتني؛ وهي املرة الثالثة؛ 

تفيد إىل أنه البد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة وإال فهي لو حذفت  )) من بعد ((على املطلقة ثالثا؛ وقوله: 

أي من بعد  )) فإن طلقها فال تحل له من بعد ((ال: ؛ لكنه ق لكفى فإن طلقها فال حتل له من بعد نعموقال: 

تنكح مبعىن تتزوج؛ واملراد بالنكاح العقد وكل ما جاء يف   )) حتى تنكح زوجا غيره ((الطالق املؤكد وهو الثالثة 

 أي هنا ((حتى تنكح زوجا غيره ))؛ وقال بعض العلماء املراد بقوله:  كتبا اهللا من ذكر النكاح فا املراد به العقد

أي  )) ((حتى تنكح زوجا غيره؛ فالصواب  ؛ وهذا الشك أنه ال يصح؛ املرأة ال تطأ لكنها موطوءة : حىت تطأ

ملاذا مل يقل حىت  )) زوجا ((:  ؛ فإن قلت إذا كان هذا تقدير اآلية فما الفائدة من قوله حىت تتزوج زوجا غريه

 ة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا؛ ألنهدالفائ )) زوجا ((؟ اجلواب: أن الفائدة من قوله:  تنكح رجال

، ال يكون زوجا إال بعد أن يكون العقد صحيحا؛  إذا كان العقد عقد النكاح غري صحيح فإنه ال يكون زوجا

أنتم تقولون أنه لو  )) حتى تنكح زوجا غيره ((فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا؛ فإن قلت 

؛ وإذا فسرمتوه بالعقد فإنه إذا عقد عليه مث  طلقها الزوج الثاين قبل أن جيامعها فإا ال حتل لألول عقد عليها مث

: إن جمرد عقد الصحيح حيلها لزوجها  ؛ وقالوا ؟ قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم طلقها حلت للزوج األول

على خالف هذا القول؛ وعند التنازع نرد املسألة  ؛ ولكن مجهور أهل العلم املطلق ثالثا وإن مل يطأها الزوج الثاين

بني تة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإذا رددنا هذا على سن إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

لنا أنه البد من أن جيامعها الزوج الثاين مجاعا تاما بدليل أن امرأة رفاعة القرضي طلقها زوجها آخر ثالث 

مث تزوجت بعده رجال يقال له عبد الرمحن بن الزبري فلما تزوجت هذا الرجل مل يصل إليها ما جامعها  تطليقات

فجاءت إىل النيب عليه الصالة والسالم تشكوا إليه وقالت يا رسول اهللا إن زوجي رفاعة طلقين فبت طالقي وإين 

فتبسم النيب عليه الصالة  ا نعملت كذا جبلباتزوجتها بعده عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب فقا

؛ أو أا رضي اهللا  ؛ ألا وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها لكن بعض النساء ما عندها حياء والسالم



؛ على كل حال الرسول ما  عنها أرادت أن تصف األمر على حقيقته حىت يتبني للرسول عليه الصالة والسالم

؟ يعين   يف عند الباب أحد الصحابة فقال أليب بكر أال تسمع ما تقول هذه عند رسول اهللاوإال فقد كانت وخبها 

؟ قالت نعم يا رسول  ؟ مث قال هلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أ تريدين أن ترجعي إىل رفاعة كيف تقول هذا

و مضيفة شرطا إىل القرآن ك أي نعم فتكون السنة مبينة للقرآن أذوق عسيلتيو  هاهللا فقال ال حىت تذوقي عسيلت

هذا مطلوب للمناقشة؟ إنشاء  )) وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا (( وهو اجلماع .

فإن طلقها فال  (( .  االمساك )) الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ((قوله تعاىل:  ؛ اهللا

؛ يعين إن طلقها بعد العقد  الفاعل يعود على الزوج الثاين )) طلقهاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن 

أي فال إمث وهذه نافية  )) فال جناح )) (( فال جناح عليهما أن يتراجعا ((الصحيح الذي ثبت به الزوجية 

اجعا ؟ التقدير: فال جناح كائن عليهما أن يرت  ؟ خرب )) عليهما )) و(( جناح ((للجنس كما مر وامسها كلمة : 

؛ أي فال جناح  ؟ على الزوج األول وزوجته يعود على من )) يتراجعا ((:  ؛ والفاعل يف قوله أي يف أن يرتاجع

؛ ولكن البد فيه من عطف ألنه ال  عليهما أي على الزوج األول وزوجته أن يرتاجعا أي أن يعودا إىل نكاحهما

قد يفهم  )) أن يتراجعا ((وقوله:  . بينه وبني النكاح األولميكن أن يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاين 

؛ فإذا رجعت إىل  منه ما سيذكر يف الفوائد إن شاء اهللا تعاىل من أا تعود إىل الزوج األول على طالق جديد

الزوج األول فله ثالث تطليقات خبالف ما إذا عادت إىل الزوج األول بعد زوج آخر قبل أن يكمل األول 

أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما  (( . ات الثالث فإا تعود إىل زوجها األول على ما بقي من الطالق نعمالطلق

؛ أن يقيما حدود اهللا تعاىل وهي  على الزوج األول والثانية  ؟ الفاعل يعود على من )) إن ظنا (( )) حدود اهللا

ذا الشرط شرط يف جواز العقد للزوج األول على ؛ وه ما أوجبه اهللا تعاىل على كل منهما من املعاشرة باملعروف

؟ مبعىن أنه لو تراجع ومها يظنان  ؟ أو من باب احلث على ذلك ؛ وهل هو شرط للصحة زوجته بعد الزوج الثاين

؟ أو نقول هذا  أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطالق الثالث الذي وقع من زوجها فإنه ال جيوز له أن يراجعها



؛ ألما إذا  ى ذلك ألما إذا ظنا أن ال يقيما حدود اهللا فإن معىن ذلك التعب والعنا يف العقدمن باب احلث عل

؛ أو يقال إنه  ظنا أن ال يقيما حدود اهللا وتراجعا ومل يقيما حدود اهللا حصل بذلك ضرر كبري ولعل هذا أقرب

ما أن يرتاجعا إىل هذا العقد ألنه يكون سببا يبقى على ظاهره أما إذا ظنا أن ال يقيما حدود اهللا فإنه ال جيوز هل

وتلك  ((مث قال اهللا تعاىل:   ؛ فيكون حترمي العقد من باب حترمي الذرائع . للظلم والعدوان سببيكون ؟  أليش

تلك املشار إليه ما سبق من أا ال حتل له بعد طلقة الثالثة حىت يتزوج بعقد  )) حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون

مع قوله  )) تلك حدود اهللا ((.وقوله:  ؛ مث بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إىل الزوج األول بعقد جديد صحيح

يدل على عناية اهللا عزوجل فيما يتعلق بالنكاح وأنه من أهم  )) تلك حدود اهللا ((يف األول يف اآلية األوىل: 

حىت خيشى ))  تلك حدود اهللا ، (( )) اهللاتلك حدود  ((؛ ومن مث كرر اهللا عزوجل  العقود وأخطرها وأعظمها

؛ فالبيع والشراء مثال ويش  يرتتب عليه أشياء كثرية ؛ ألنه ن أخطر العقوداإلنسان ربه يف هذا العقد الذي هو م

؟ إذا اشرتيت مين هذه السيارة صارت ملكك وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف واإلجارة  يرتتب عليه

؛ يرتتب عليه  ؛ لكن النكاح يرتتب عليه آثار كثرية أن تكون حقوقا ماليةال تعدوا وكلها لك وما أشبه ذلك 

؛ وألمهيته أكد اهللا عزوجل على  ، يرتتب عليه حقوق الزوجية ، يرتتب عليه النسب ، يرتتب عليه الرحم التوارث

؛ وهلذا اشرتط فيه أن يكون  ناية اعباده أن هذا من حدود اهللا العظيمة اليت جيب على اإلنسان مراعاا والع

، اشرتط فيه اإلشهاد على رأي كثري  ؛ لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها ؛ فالزوجة تستطيع أن تبيع كل ماهلا بويل

؛  . أيضا اشرتط فيه اإلعالن على قول بعض أهل العلم ؛ وكل العقود ال يشرتط فيها اإلشهاد من أهل العلم

؛ أيضا ال يوقع يف بعض اشرتط فيه وإن كان هذا يشرتط بعض العقود أنه  فيها االعالن العقود األخرى ال يشرتط

؛ كل ذلك من باب األمهية يف ذلك العقد  ، يف بعض األحوال ال يصلح العقد يف بعض األزمان ال يصلح العقد

؛ فكل احلدود  ويظهرها وجل أي يوضحها عز )) يبينها ((وقوله:  . العظيم الذي ترتتب عليه هذه األمور الكبرية

؛ لكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة؛  اليت يريدها اهللا من العباد فإن اهللا قد بينها بيانا كامال



فما ال يوجد يف كالم اهللا يوجد يف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وما ال يوجد يف كتاب اهللا وال يف سنة 

الذي يتساوى يف األصل قياس الصحيح الصا بعينه فإنه يوجد نصا مبعناه وذلك برسوله صلى اهللا عليه وسلم ن

؛ وقد مضى علينا أن بعض األذكياء يف هذا  وجل حلدود متنوع والفرق يف العلة فيلحق هذا ذا؛ فبيان اهللا عز

م ويف كتام ويف يشككون املسلمني يف دينه والنصارى ـ قاتلهم اهللا ـ دائما العصر اجتمع مع رجل من النصارى

اجتمع معهم يف مطعم من املطاعم وقدم هلم الطعام فقال له هذا النصراين إن كتابكم يعين القرآن يقول  ؛ رسوهلم

فأرين كيف تصنع هذه احلريثة أو نسيت ما هي الذي قدم ))  نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ((:  اهللا فيه

، موجود كيف  : هذا موجود يف كتاب اهللا ؟ فقال له الرجل الذكي أرين كيف يصنع هذا الطعام يف كتاب اهللا

؟ فقال: صنعته كذا  : كيف صنعت هذا الطعام ؛ فدعا بصاحب املطعم وقال له ؛ قال: أرين يصنع يف كتاب اهللا

إن كنتم فاسألوا أهل الذكر  ((:  : ألن اهللا يقول ؟ قال ؛ أين هو يا رجل وكذا، فقال نعم هذا ما يف كتاب اهللا

فسواء اآلية تشمل هذا أو تدل عليه مبعناها؛ الذي جتهله بني اهللا لك كيف تتوصل إليه؛ بأي  )) ال تعلمون

؟ يسأل أهل  ؛ فاإلنسان الذي تشكل عليه مسألة حنوية من يسأل ؟ بسؤال أهل العلم به شيء تتوصل إليه

؛ فاهللا  ؛ فكل أناس يسألون عما يعلمون ية، أو عقدية يسأل أهل العقد ، أو فقهية يسأل أهل الفقه النحو

؛ ولكن  ه؛ ما يوجد شيء حيتاج الناس إليه يف معاشهم ومعادهم إال بني اهللا هلمعزوجل إذا بني لنا كل حدود

؛ ويأيت آخر يف نفس  الناس يتفاوتون يف الفهم ويف العلم وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات املسائل

؛ ففضل اهللا تعاىل يؤتيه من يشاء؛ املهم أن حدود اهللا مبينة ما فيها اشتباه وال  د املسائلاال أحاآلية ما يستنبط إ

، أو بذنوب  ؟ منا حنن إما لقلة العلم أو لقلة الفهم فيها إشكال واخلطأ يف جهل بعض األحكام إمنا هو من

،  شك أا حتول بني اإلنسان وبني القرآن؛ ألن الذنوب ال وجل حتول بيننا وبني الوصول إىل معاين كالم اهللا عز

؛ وهلذا الذي إذا تتلى عليه  ، بني اإلنسان وبني معرفة أحكام الشريعة وأسرارها بني اإلنسان وبني معاين القرآن

؛ ويش  ؛ بني اهللا حاله ويش السبب الذي يقول أساطري األولني وهو كتاب اهللا آيات اهللا قال أساطري األولني



فحجب عنهم أن تصل إىل معاين القرآن العظيم  )) ال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون (ك(؟ قال:  قال

؛ وإمنا احتجنا  ، أو لقوم ذوي علم أي لقوم ذي علم )) يبينها لقوم يعلمون ((وقوله:  .  وأنه كالم اهللا عزوجل

 ((؛ فيكون معىن:  ال فائدة له ببيانه؛ ألن من يعلمه  إىل ذلك ألنه ال يتناسب أن يقال إن هذا يبني ملن يعلمه

؛ وإال فإن العامل بالشيء ال حيتاج أن يبني  ، أي ذوي استعداد للعلم والقبول أي لقوم ذوي علم )) لقوم يعلمون

؛ بل  واستعدادا له فإنه يزداد تبينا حلدود اهللا تعاىل والعلم ا يئا للعلم؛ وذا نعرف أنه كلما ازداد اإلنسان  له

ول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبني له من أسرار أحكام اهللا عزوجل وشريعته ما ال حيصل لإلنسان نق

وفكر يف آية من كتاب اهللا عزوجل مث يتبني لك  ؛ أحيانا ختلوا بنفسك ؛ وهذا إذا شئت فجرب نفسك اجلاهل

))  ولقد يسرنا القرآن للذكر ((من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت حبثته من قبل؛ ألن اهللا عزوجل يقول: 

؛ فكل ما ازداد اإلنسان تذكرا بكتاب اهللا فإن اهللا تعاىل ييسر  وهذا كما يشمل تيسري ألفاظه يشمل تيسري معانيه

؛  ؛ بل قد يفتح اهللا عليك من معاين القرآن ما ال جتده يف كتب غريك له من معانيه ما ال يدركه مع اإلغراء

من تدبر القرآن  يف العقيدة الواسطية وهي العقيدة املباركة من أنفع العقائد ـ يقول: ولشيخ اإلسالم رمحه اهللا

؛ شف اشرتط شرطني: تدبر، والثاين: طالبا اهلدى منه؛ تبني له طريق  طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق

 )) النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم ((مث قال تعاىل: . )) يبينها لقوم يعلمون ((وجل:  . يقول اهللا عزاحلق

((واملطلقات يرتبصن بأنفسهن  السائل : ؟ طيب من أين وقفنا الفوائد الشيخ :؟  شيخ نأخذ الفوائد السائل :

يستفاد من  ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء. . . ))   عجيب سبحان اهللا . الشيخ : )) ثالثة قروء

؛ وسبق  ؟ أن اجلملة خربية مبعىن األمر ؛ وجه الوجوب ة قروءاملطلقة ثالث : وجوب تربص املرأة هذه اآلية الكرمية

البد منه فهو  منه فروغكأن هذا األمر أمر م  ثننياألمر من األمر اال   تأكد لنا أن اجلملة اخلربية مبعىن األمر أو قد

يكون صفة من صفات  ؛ كأنه صفة من صفان عرفتم؟ يعين إذا جاء بلفظ اخلرب كأنه صفة هلؤالء الطلقات

؛ كأن النفس حتثها على  قوة الداعي يف املرأة للزواج )) بأنفسهن ((:  ويستفاد من اآلية الكرمية من قوله . املأمور



؛ مثل ما تقول تربصت  ، انتظر بنفسك ؛ يعين انتظر : تربص بنفسك ؛ فقال أن تدهي عالقاا باألول وتتزوج

: أنه لو طلقها يف أثناء احليض مل حيتسب باحليض اليت وقع فيها  ية الكرميةويستفاد من اآل . بكذا لكذا وكذا

أن احليض ال يتضعف فتلغى بقية احليض اليت وقها فيها الطالق  ؟ أن احليض ال يتضعف نعم ؛ وجهه الطالق

 ؟ يف أن طالق احلائض واقع وقد سبق لنا أن الصواب أن وال بد هلا من ثالث حيض جديدة كذا يا حسني

؛  طالق احلائض ال يقع حلديث ابن عمر ولنصوص أخرى دلت على ذلك على أن طالق احلائض غري واقع

؟  ؛ عموم اآلية يشمل من طلقت قبل الدخول فهل هو مراد وبناء على هذه الفائدة ال حتتسب أو ال حتسب

  ,  ا هو التعليل؟ ال ما هو الدليل م ؟ طيب ما هو الدليل ليس مرادا الشيخ :ليس مرادا  الطالب :

 ؟ ؟ قل يا حيدر ؛ فهل هو مراد هذا الظاهر اآلية الكرمية يشمل الصغرية اليت مل يأا احليض بعد والكبريةظاهر 

؛ طيب ظاهر اآلية الكرمية  العموم غري مرادعدما ثالثة أشهر فيكون اآليسة  الشيخ :غري ظاهر  الطالب :

ما ذكرناها األمة ذكرنا دليلها أن الصحابة رضي  عبد الرمحن بن داود ؟يشمل احلوامل واحلوائل فهل هو مراد يا 

أن طالق األمة طلقتان وعدتها  (اهللا عنهم قضوا يف ذلك وورد يف حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

ويؤيده عمل الصحابة رضي اهللا عنهم وإن كان احلديث ضعيفا؛ فصار املستثنيات كم؟ مخسا: من مل  ) حيضتان

 ؛ املستثنيات من عموم اآلية مخسا، صار املستثنيات مخسا ؟ واألمة سة، ومنيواآل يدخل ا، واحلامل، والصغرية،

؛ صلته  املطلقات؛ ألن أل اسم موصول,  ر.طيب لو قرأمت علينا فوائد عشان ما تكر  ؛ وأدلتها مبينة يف التفسري

الرابع منشي اآلن يف الفوائد إن شاء  أنعم هي الفائدة مبتد  صفة صريحة صلة ألالوصف كما قال ابن مالك: 

وأوالت األحمال أجلهن  ((؛ لقوله تعاىل:  لكن يستثىن من ذلك احلامل فعدا تنتهي بوضع احلمل . اهللا تعاىل

ن قلت إن بني اآليتني عموما وخصوصا من وجه فكيف ختصص اآلية واملطلقات بقوله: فإ )) أن يضعن حملهن

ال ختصيص فيه ))  وأوالت األحمال ((: أن السنة دلت على أن عموم قوله:  فاجلواب )) وأوالت األحمال ((

أا نفست بعد موت زوجها بليال فأذن هلا النيب صلى  وأنه مقدم على غريه وذلك يف حديث سبيعة األسلمية



والثاين مما يستثىن  . اهللا عليه وسلم أن تتزوج مع أن فيه عموما أن املتوىف عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا

والالئي يئسن  ((ى:  ؛ ودليل ذلك قوله تعال : من ال حتيض إلياس والثالثة . : من ال حتيض لصغر من اآلية

الرابعة مما يستثىن من عموم  . )) من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم يحضن

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن  ((: من مل يدخل ا؛ لقوله تعاىل:  اآلية

؛  هللا عنهم اخللوة باملرأة جمرى املسيسوأجرى الصحابة رضي ا تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ))

اخلامسة مما يستثىن من اآلية: األمة فإن  . وعلى هذا فإذا خال ا وجبت العدة وإذا مل خيلوا ا مل جتب العدة

؛ هذه مخس مسائل  عدا حيضتان كما جاء يف ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم

:  ؛ لقوله ، أو يرجع إىل قول املرأة يف عدا ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه يرجع إىل املرأة  . تستثىن من عموم اآلية

؟ أن اهللا جعل قوهلا معتربا ولو  طيب ووجه ذلك نعم))  وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في أرحامهن ((

 ذلك يف زمن ممكن فإا تصدق؛ فإذا ادعت أن عدا انقضت وكان  مل يكن معتربا مل يكن لكتمها أي تأثري

؛ ألن من شروط  ؛ أما إن ادعت أن عدا انقضت يف زمن ال ميكن فإن قوهلا مردود وهي مؤمتنة على ذلك

، طيب وعموم اآلية الفائدة  ؟ نعم ؛ فدعوى املستحيل غري مسموعة أصال واضح الدعوى أن تكون ممكنة

؟ من  ؛ من أين تؤخذ يضا: أن املطلقة البائن عدا ثالثة قروءومن فوائد اآلية أ   اخلامسة أو من فوائد اآلية

؛  ؛ وهذه املسألة فيها قول اجلمهور حىت لو كانت بائنا بالثالث فيشمل حىت البوائن )) والمطلقات ((العموم، 

معترب وهو فاإلمجاع  إمجاعية : إن كانت املسألة ؛ وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا فإا البد أن تعتد بثالثة قروء

على  ؛ بل هو علق القول به ؛ وإن مل تكن اإلمجاعية فإن القول بأن املبانة تعتد حبيضة واحدة قول وجيه احلجة

؛ ورمبا يستدل هلذا القول  ؛ القول هو أن املطلق البائن تعتد حبيضة واحدة وجود خمالف يعين كان فيه خالف

؛ فيكون العموم خمصصا  ؟ للرجعيات ذا احلكم إمنا هو ملنفإن ه )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ((:  بقوله

إذا ورد لفظ عام مث فرع عليه حكم يتعلق ؛ وهذه املسألة فيها نزاع بني العلماء  بذكر احلكم املختص ببعض أفراده



؟ أو يقال إن ذكر حكم خيتص ببعض األفراد ال يقتضي  ببعض أفراده فهل يكون ذلك خمصصا لعمومه

قضى النبي صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا  (:  ن أمثلته حديث جابر؟ وم التخصيص

وجدنا أن  ) في كل ما لم يقسم (:  إذ نظرنا إىل أول احلديث ) وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة

قلنا: إن الشفعة ال  ) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق (:  ؛ وإذا نظرنا يف آخره الشفعة جتري يف كل شيء

: أن ينتزع  ؟ الشفعة ما أدري أنتم تعرفون الشفعة وال ال . ، وهو األرض ، وطرق جتري إال فيما كان له حدود

؛ أن ينتزع الشريك حصة شريكه الذي باعها على طرف  الشريك حصة شريكه اليت باعها على طرف ثالث

يد شريك لعمرو بأرض فباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد : ز  ؟ ممن اشرتاها مثال ذلك ، ينتزعها من من ثالث

، طيب إذا نظرنا إىل  ؟ نعم العقد هذه الشفعة واضح أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر عليه

؛  قضى بالشفعة يف كل ما مل يقسم نقول ظاهرها أن الشفعة تعم كل مشرتك سواء كان هذا أرضا أو غري أرض

كانت لشخصني سيارة واحدة وباع أحدمها نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك   وعلى هذا فإذا

فإذا وقعت الحدود وصرفت  : ( ؛ لكن قوله أن يأخذها ممن اشرتاها يأخذ هذا النصيب ممن اشرتاها بثمنها

ذلك ما مر . طيب عكس  يعين منه من األراضي ) ما لم يقسم (هذا يقتضي أن العموم يف قوله:  ) الطرق

وال يحل  (( مث يعود عليه حكم عام مر علينا يف اخللع. يعين معناه ان يكون الشيء خاصا علينا يف مسألة اخللع

لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا أن ال قيما حدود اهللا فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا فال 

))  ال تأخذوا مما آتيتموهن ((:  ؛ وقوله عام )) افتدت بهفيما  ((قوله:  )) جناح عليهما فيما افتدت به

: ال جناح عليه فيما افتدت به مما  فهل نقول )) مما آتيتموهن ((،  ؛ ما قال: ال تأخذوا من أمواهلن خاص

ها ؟ املهم أن مثل هذه املسائل خيتلف في ؟ تقدم لنا اخلالف يف هذا أو ال ؟ أو فيما افتدت به من كل ماهلا آتاها

؛ وعلى هذا فقوله:  أهل العلم فمن نظر إىل العموم قال إن ذكر حكم خيتص ببعض أفراده ال يقتضي التخصيص

 وبعولتهن ((:  ؛ وإذا نظرنا إىل قوله ؟ من هلا رجعة ومن هلا ليس رجعة يشمل أيش )) والمطلقات يتربصن ((



اإلسالم ابن تيمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على اخللع فإن ؛ وشيخ  قلنا إن املراد بذلك املطلقات اليت هلن رجعة ))

؛ وقد صح عن عثمان رضي اهللا عنه أن املختلعة  ؟ يف احلياة ، فراق يف احلياة وال بعد الوفاة اخللع فراق بعوض

 ؛ وال فرق بينهما وألن احلكمة من متديد العدة إىل ثالثة قروء من ؛ وورد فيه حديث مرفوع أيضا تعتد حبيضة

؛  ؛ أما إذا مل يكن له رجعة فال وجه حلبس الزوجة لزيادة حيضتني أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع

، أمر هني أن تبقى شهرين ما ؛ لكن إذا كانت املرأة  واألمر هني فيما إذا كان األمر حيضاا معتادة كل شهر

، والثالثة للثالثة؛ واملسألة هذه  ، والثانية للثانية األوىل؟ السنة األوىل للحيضة  حتيض بعد السنة مرة كم حنبسها

شيخ اإلسالم رمحه اهللا علق القول ا على أنه ال مجاع يف املسألة وقد ذكر صاحب اختيارات الفقهية لشيخ 

 ائدة؛ إذا ويش قلنا يف هذه الف اإلسالم أن أحد العلماء وهو ابن لبان روي عنه أا تعتد حبيضة واحدة  أي نعم

يقتضي أن يكون خاصا  )) بعولتهن ((؟ عموم اآلية يتناول املطلقة اليت هلا رجعة واليت ليس هلا رجعة نعم وقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول  . ؛ ولكن مجهور أهل العلم على أنه عام مبن هلا رجعة

   . )) اآلخرإن كن يؤمن باهللا واليوم  ((والعمل؛ لقوله: 


